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25 § KOKOUKSEN AVAUS 
 

1. varapuheenjohtaja Raimo Kouhia avasi kokouksen klo 9.00. 
 

 
26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va-
rapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-
vät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen ko-
kousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jä-
senille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. 
 
Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 23.3.2022. 
 
Seutuhallitus 30.3.2022 

Päätösehdotus. 1. varapuheenjohtaja Kouhia: 
 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. 
 
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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27 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 
 

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen 
varsinaisten jäsenten joukosta. 
 
Kuntayhtymä on ottanut käyttöön sähköisen, vahvaan tunnistukseen 
perustuvan allekirjoituspalvelun, jolla pöytäkirjat tarkastetaan ja allekir-
joitetaan. 
 
Seutuhallitus 30.3.2022 

Päätösehdotus. 1. varapuheenjohtaja Kouhia: 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Sirpa Repo. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisessä allekirjoitusjärjes-
telmässä. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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28 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Esityslista on toimitettu sähköisesti 23.3.2022. 
 
Seutuhallitus 30.3.2022 

Päätösehdotus. 1. varapuheenjohtaja Kouhia: 
 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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29 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 
Seutuhallituksen edellisen kokouksen 23.2.2022 toimeenpano  
 
ASIA TOIMEENPANO 
Tampereen kaupunkiseudun lä-
hijunaliikenteen tavoitteellinen 
tulevaisuuskuva ja tiekartta to-
teutukselle, keskustelu valtio-
toimijoiden kanssa 

Asia on lausunnoilla. Jäsenkuntien 
pyynnöstä lausuntoaikaa on 
29.4.2022 asti. 

Seutustrategian tahtotila ja pää-
viestit, valmistautuminen kun-
nanhallitusten työpajaan 

Palaute työpajasta. 

  
  
  
  
 
Seutupäivä järjestetään 1.6.2022. 
 
Seutuhallituksen ja kuntajohtajien yhteinen työ- ja seminaarimatka 
31.8.-2.9.2022 järjestetään Osloon. 
 
Väestö- ja työllisyystilasto helmikuu 2022.  
 
Kuntajohtajakokouksen muistiot 25.2. ja 11.3. 
 
Seutuhallitus 30.3.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asiat tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

 puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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30 § LUKIOKOULUTUKSEN TIEKARTAN 2022+ HYVÄKSYMINEN 
 
Kehittämispäällikkö Kankkonen 1.12.2021 

 
Valmistelun tausta 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä päätti kokouksessaan 11.10.2018 seu-
dullisen tilannekuvaselvityksen laatimisesta lukiokoulutuksen osalta 
Tampereen kaupunkiseudulla. Tilannekuvaselvitys hyväksyttiin työryh-
mässä 23.10.2019 ja seutuhallituksessa 27.11.2019. Seutuhallitus päätti 
tuolloin, että hyvinvointipalvelujen työryhmän tulee laatia suunnitelma 
lukiokoulutuksen seudullisista kehittämisasioista.  
Hyvinvointipalvelujen työryhmä perusti valmisteluryhmän, johon ni-
mettiin Jorma Suonio, Harri Rönnholm, Kati Halonen ja Satu Kankkonen. 
Valmisteluryhmä kutsui lisäksi mukaan Petri Murtovaaran Tredusta. 
Ryhmä esitti kesäkuussa 2020 hyvinvointipalvelujen työryhmälle, että 
vuoden 2021 tavoitteeksi asetetaan lukiokoulutuksen strategisen (seu-
dullisen) tiekartan laadinta. Varsinainen tiekarttatyö käynnistyi tammi-
kuussa 2021. Valmistelusta on vastannut pienryhmä, jonka toimintaan 
ovat matkan varrella osallistuneet yllä mainittujen lisäksi Jaakko Sau-
lamaa (Tredu) sekä Jorma Suonion ollessa poissa Matti Hännikäinen ja 
Tuija Ylöniemi. Panoksensa tiekartan valmistamiseen ovat niin ikään an-
taneet myös lukioiden rehtorit vastaamalla kyselyihin sekä sidosryh-
mien yhteiseen työpajaan osallistuneet tahot. 

 
Tiekartan luonnoksen kuvaus 
Tampereen kaupunkiseudun lukiokoulutuksen strategisen kehittämisen 
tiekartta on yhteistyön väline, joka huomioi valtakunnalliset kehittä-
mishankkeet ja kuntien tavoitteet lukiokoulutuksen kehittämisessä. Tie-
kartta on luonteen muuntojoustava, toisin sanoen suunnitelluissa ta-
voitteissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä otetaan huomioon muutok-
sen mahdollisuus. Tiekarttaa voidaan joustavasti päivittää vastaamaan 
muuttuvia tarpeita tilanteen niin vaatiessa.  
 
Tiekartta koostuu kolmesta kehittämisteemasta, jotka ovat hyvinvointi-
palvelujen työryhmän, kuntajohtajakokouksen ja seutuhallituksen ke-
väällä 2021 hyväksymät: 

- seudullinen koordinaatio  
- sidosryhmät ja kumppanuus 
- koulutuksen laatu 

 
Jokaisen teemaan on laadittu ehdotus kehittämisen tavoitteiksi, alusta-
va aikataulu sekä vastuutaho. 
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Seudullisen koordinaation kehittäminen 
Seudullisella koordinaatiolla tarkoitetaan toiminnallista yhteiskehittä-
mistä strategisessa mielessä. Sen avulla on mahdollista ratkoa esimer-
kiksi oppivelvollisuuden laajentumiseen ja lukiokoulutuksen saavutetta-
vuuteen liittyviä kysymyksiä, ratkaista opetustarjontaan, opiskelijoiden 
tukeen/ohjaukseen sekä etätyöskentelyyn liittyviä asioita ja kysymyksiä. 
Paremman koordinaation avulla kuntien tiivistyvä yhteistyö voi tuottaa 
tasapainoa vahvan keskuskaupungin ja kehyskuntien välille, vähentää 
moninkertaista työtä ja säästää resursseja. Kehittämisteemoista päätet-
täessä sekä kuntajohtajakokoukselle että seutuhallitukselle selvitettiin, 
että koordinaatiossa onnistuminen edellyttää suunnitelmallisuutta, vas-
tuutahojen nimeämistä ja resurssointia. 

 
Sidosryhmäyhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen 
Lukiolaki sisältää velvoitteen eri tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 
Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukio-
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestä-
jien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. 
Tiekarttaa valmisteltaessa on tehty kaksi pohjatyötä: järjestetty Yhteis-
työn –tulevaisuustyöpaja sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa 
17.8.2021 sekä laadittu lukioiden rehtoreille suunnattu kysely lukioiden 
työ- ja elinkeinoelämäyhteistyön kartoittamiseksi. Tiekartan toimenpi-
de-ehdotukset pohjautuvat työpajaan ja kyselystä saatuun tulokseen. 

 
Lukiokoulutuksen laadun kehittäminen 
Laadun kehittämisen keskiössä ovat opetuksen laatu sekä opiskelijoiden 
hyvinvointi. Laadun kehittämistyön tulee olla lukiokoulutusta uudista-
vaa ja eteenpäin katsovaa. Laatutyöhön kuuluu keskeisesti siitä saata-
van hyödyn arviointi, jota osaltaan toteuttaa seudullinen lukiokoulutuk-
sen vertailu. Seudullinen Osake-toiminta luetaan lukiokoulutuksen osal-
ta tähän kehittämisteemaan kuuluvaksi. Osake-toiminnan tavoitteet 
hyväksytään vuosittain hyvinvointipalvelujen työryhmässä. 
 
Lukiokoulutuksen laadun kehittäminen on myös osa Suomen hallitusoh-
jelman toimeenpanoa. Valtakunnallinen laatu- ja saavutettavuusohjel-
ma 2021–2022 vastaa osaltaan toimintaympäristön muutosten aiheut-
tamiin haasteisiin ja uusiin vaatimuksiin laadukkaan lukiokoulutuksen 
toteuttamisessa. Ohjelman tavoitteena on: 

- parantaa lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta systeemi-
sesti ja pitkäjänteisesti, 

- edistää ja tukea hyvinvointia sekä osaamistason nostamista, 
- vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja edistää 

oppimiserojen kaventumista, 
- tukea ja edistää oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa 

sekä jatkuvan oppimisen uudistuksen valmistelua, 

https://minedu.fi/lukion-laatuohjelma
https://minedu.fi/lukion-laatuohjelma
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- parantaa osaamisen laatua jatkamalla ja tukemalla lukiolain ja 
opetussuunnitelmien toimeenpanoa, 

- tukea lukiokoulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämises-
sä, laadun jatkuvassa parantamisessa sekä sitä tukevan toiminta-
kulttuurin kehittämisessä ja 

- edistää lukiokoulutuksen saavutettavuutta. 
 
Seudullisessa lukiokoulutuksen kehittämisessä huomioidaan valtakun-
nallinen kehittämisohjelma ja otetaan selvää mahdollisista rahoituksis-
ta, joilla laatutyötä voidaan edistää. 

 
Kehittämispäällikkö Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa. 

 
Liite 

- Seudullinen lukiokoulutuksen tiekartta 2022+ ja liite 
 
Seutuhallitus 30.3.2022 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 
Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä lukiokoulutuksen tiekartan ja evästää hyvinvointipalvelujen 
seudullista työryhmää tiekartan toimeenpanon käynnistämisessä.  

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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31 § EDUNVALVONAN TILANNEKATSAUS 

 
Seutujohtaja Nurminen 
 
Yleistä edunvalvontatoiminnasta 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on perussäännön mukaan huolehtia jäsen-
kuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Edunvalvonnan käytännön tehtä-
viä hoidetaan yhdessä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan edunval-
vontaverkoston kanssa. Tavoitteena on lisätä edunvalvonnan vaikutta-
vuutta.  
 
Vaikuttavuutta lisääviksi toimiksi on tunnistettu muun muassa edunval-
vontatavoitteiden systemaattinen asettaminen ja seuranta sekä vaikut-
tajaviestinnän kehittäminen.  

 
Seutuhallitus ja kuntajohtajat hyväksyvät vuosittain kaupunkiseudun 
tavoitteet valtion budjettiin sekä neljän vuoden välein tavoitteet halli-
tusohjelmaan. Näiden toteutumista seurataan edunvalvonnan tilanne-
katsauksin kerran vuodessa.  
 
Nyt esitettävä katsaus kertoo hallitusohjelmatavoitteiden 2019 ja bud-
jettitavoitteiden 2022 toteutuminen.  

 
Onnistuminen vuoden 2019 hallitusohjelmatavoitteissa  
 
Seutuhallitus hyväksyi keväällä 2019 kaupunkiseudun hallitusohjelma-
tavoitteet seuraavasti: 
 
1. Suurten kaupunkiseutujen aseman vahvistaminen 
2. Kaupunkiseudun sisäisen, kansallisen ja kansainvälisen saavutetta-

vuuden parantaminen 
3. Tutkimuksen, kulttuurin, osaamisen ja kansainvälistymisen edistä-

minen 
 

Kokoavasti voi todeta, että suurten kaupunkiseutujen asema ei ole halli-
tusohjelman kautta vahvistunut. MAL-sopimusmenettely on jopa laa-
jentunut neljän suuren kaupunkiseudun lisäksi kolmelle uudelle kau-
punkiseudulle. Myös ekosysteemisopimukset ovat laajentuneet 18 yli-
opistokaupunkiin. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on kes-
ken. 
 
Saavutettavuustavoitteissa on onnistuttu paremmin. Kansallinen liiken-
ne12-suunnitelma sekä Väylän investointiohjelma ovat tunnistaneet 
suurten kaupunkiseutujen erityishaasteet. Investointipäätökset kuiten-
kin puuttuvat. Sisäinen saavutettavuus on edennyt MAL-sopimuksen 
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kautta. Valtion rahoitus ei ole kuitenkaan kasvanut toivotusti. Lentolii-
kenteen kehitys näyttää myönteiseltä.  
Tutkimuksen, kulttuurin, osaamisen ja kansainvälistymisen osalta mer-
kittävimmät muutokset ovat oppivelvollisuuden laajentuminen sekä 
valtion päätös siirtää työllisyydenhoito kuntien vastuulle 2024 alkaen.  
 
Hallitusohjelmatavoitteet 2019 ja niiden seuranta on tarkemmin kuvat-
tu liitteenä olevassa tilannekatsauksessa. 

 
Onnistuminen vuoden 2022 budjettitavoitteissa 
 
Seutuhallitus hyväksyi maaliskuussa 2021 kaupunkiseudun seuraavat 
budjettitavoitteet 

 
1. Kilpailukykyiset yhteydet 
2. Osaavan työvoiman saatavuus, erityisesti teollisuudessa   
3. Vihreä siirtymä  
 
Budjettitavoitteilla on tarkennettu hallitusohjelmatavoitteita vuositasol-
le. Kilpailukykyisten yhteyksien osalta edunvalvonnassa on edetty, ja 
Tampereen ratapiha, VT9, Helsinki-Tampere -raideyhteys on huomioitu 
Väylän investointiohjelmassa. Investointipäätöksen kuitenkin puuttu-
vat. Myös lentoyhteydet ovat kehittymässä Airbalticin myötä. Muut len-
toyhtiöt puolestaan ovat vähentäneet Tampere-yhteyksiään.  
 
Osaavan työvoiman kouluttamiseksi teollisuuden tarpeisiin on käynnis-
tynyt ns. Konepajakoulu. Lisäksi pk-yritysten investointitukeen on saatu 
rahoitusta EU:n elpymisvaroista. 
 
Vihreää siirtymää edistävä kestävä kaupunkiliikenne on edennyt MAL-
sopimuksen mukaisesti. Raitiotieliikenne ja uusi M-lähijunaliikenne ovat 
käynnistyneet.   
 
Budjettitavoitteet 2022 ja niiden seuranta on tarkemmin kuvattu liit-
teenä olevassa tilannekatsauksessa. 
 
Käynnistyvällä edunvalvontakaudella tulee jatkaa vaikuttajaviestintää 
liikenteen hankkeiden investointipäätösten aikaansaamiseksi sekä suur-
ten kaupunkiseutujen aseman vahvistamiseksi.  

 
Liite:  
- edunvalvontakatsaus ja budjettitavoitteet 2023 

 
 
 
 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 3/2022 30.3.2022 
 

13/21 

Seutuhallitus 30.3.2022 
Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä edunvalvonnan tilannekatsauksen tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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32 § KAUPUNKISEUDUN TAVOITTEET VALTION BUDJETTIIN 2023 JA LÄHETEKESKUSTELU HALLI-
TUSOHJELMATAVOITTEISTA 

 
Seutujohtaja Nurminen 

 
Seutuhallitus ja kuntajohtajat hyväksyvät kaupunkiseudun tavoitteet 
valtion budjettiin vuosittain sekä hallitusohjelmaan neljän vuoden vä-
lien.   
 
Edunvalvontatyön ajankohtainen asia on reagoida VM:n valmistele-
maan julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) ja valtion budjetin 2023 
kehyspäätökseen. Varsinaisen talousarvion lisäksi hallitus voi vuoden 
aikana antaa lisätalousarvioita. Hallituksen varsinainen budjettiriihi 
vuoden 2023 talousarviosta on syksyllä.  
 
Ajankohtaista on myös valmistautua vaikuttamaan uuden hallituksen 
ohjelmatyöhön.  
 
Hallitusohjelmatavoitteet 
 
Kyseessä on hallituksen viimeinen toimintavuosi, ja katseet ovat kään-
tyneet jo seuraavan hallituskauden pohjustukseen. Ministeriöt, puolu-
eet ja eri edunvalvontatahot tekevät parhaillaan työtä tulvaisuuskat-
sausten, puolueohjelmien ja edunvalvontaviestien kokoamiseksi.  

 
Kaupunkiseudun edunvalvonnassa painopiste on myös kääntynyt jo 
seuraavan hallituskauden ohjelmavalmisteluun. Edunvalvontaryhmä on 
pohjustanut alustavia tavoitteita uuteen hallitusohjelmaan otsikolla 
”Pirkanmaan kädenjälki 2030, Tulevaisuuden alue”.  
 
Hallitusohjelmatavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin:  
 
1. Älykäs liikkuminen 
2. Älykäs teollisuus 
3. Älykäs ympäristö 
4. Älykäs osaaminen 
5. Älykäs kaupunkipolitiikka 

Teemoilla tuetaan tulevaa hallitusta mm. kestävyys- ja digitalisointita-
voitteissa, joita Suomi on sitoutunut edistämään EU:n agendan kautta.    

Hallitusohjelmatavoitteet on tarkoitus saada valmiiksi kesään 2022 
mennessä, minkä jälkeen aloitetaan vaikuttamistoimet eri kanavien 
kautta tavoitteiden sisällyttämiseksi tulevan hallituksen ohjelmaan ke-
väällä 2023.  
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Alustavia hallitusohjelmatavoitteita kuvataan tarkemmin liitteessä 

Budjettitavoitteet 2023 
Painopisteen ollessa uuden hallitusohjelman valmistelussa, on perustel-
tua jatkaa vuoden 2022 budjettitavoitteita vuodelle 2023. Erityisesti lii-
kennehankkeiden investointipäätöksiä tulee edistää ja varmistaa MAL-
sopimuksen rahoitus. Akuutisti keskusteluun on noussut myös useiden 
alojen työvoimapula ja sen hallinta työperäisen maahanmuuton edis-
tämisellä. 
 
Budjettitavoitteet vuodelle 2023 
1. Kilpailukykyiset yhteydet 

- Helsinki –Tampere ratayhteys 
- Tampereen henkilöratapiha 
- Valtatie 9  
- Tampere-Pirkkala lentokenttä 
 

2. Osaavan työvoiman saatavuus, erityisesti teollisuudessa   
- Teolliset oppimisympäristöt 
- Pienyritysten investointituki 

 
3. Vihreä siirtymä  

- Kestävä kaupunkiliikenne 
- Raitiotien  
- Lähijunaliikenne  
- Joukkoliikennetuki 

 
Alustavista hallitusohjelmatavoitteista ja budjettitavoitteista on tarkoi-
tus keskustella kansanedustajien neuvottelukunnan kanssa 28.3.2022.  

 
Liite:  
- edunvalvontakatsaus ja budjettitavoitteet 2023 
Seutuhallitus 30.3.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
hyväksyä vuoden 2023 budjettitavoitteet ja 
 
käydä lähetekeskustelu Tampereen kaupunkiseudun hallitusohjelmata-
voitteista. 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi.  
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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33 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021 

 
Seutusihteeri Pohjonen 28.2.2022 
 
Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkas-
tettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuu-
luvat tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, talousarvion toteutumisver-
tailu ja toimintakertomus.  

 
Vuoden 2021 talousarviossa oli yhteensä 18 toiminnallista tavoitetta ja-
ettuna Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian teemoihin: Lisää kilpai-
lukykyä, Kasvulle kestävä rakenne sekä Hyvinvoiva yhteisö. Tavoitteista 
14 toteutui kokonaan (77,8 %), pääosin tai osittain toteutui 2 tavoitetta 
(11,1 %). 2 tavoitetta jäi toteutumatta (11,1 %). Kaikkiaan toiminta on-
nistui hyvin. 

 
Jäsenkunnat resursoivat seutuyksikköä rahoitusosuuksilla, joita kiristy-
neen kuntatalouden johdosta leikattiin vuodelle 2020 n. 1,6 %:ia ja ne 
säilyivät saman tasoisina vuodelle 2021. Rahoitusosuuden lisäksi jäsen-
kunnat panostavat työskentelyyn seututyöryhmissä, joiden jäsenet seu-
tuhallitus nimittää kuntien johtavista viranhaltijoista ja asiantuntijoista.  

 
Seutuyksikön perusresursointi ja hankemääräraha on rahoitettu koko-
naisuudessaan kuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2021 maksuosuudet 
toteutuivat talousarvion mukaisesti. Seutuyksikön kautta organisoita-
van seutuyhteistyön laajuus on noin 1,0 milj. euroa, joka on 2,5 eu-
roa/kaupunkiseudun asukas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenkuntien maksuosuudet ovat toteutuneet omistajaohjauksen mu-
kaisina. 

 

Kuntien maksuosuuksien kehitys 2019-2021   
 TP2019  TP2020 Muutos % TP 2021 Muutos % 

    2019-2020  2020-2021 
Yhteensä 1 031 800  1 015 100 -1,6 1 015 100 0,0 
Kangasala 83 467  82 529 -1,1 82 136 -0,5 
Lempäälä 61 628  60 461 -1,9 60 628 0,3 
Nokia 88 881  87 351 -1,7 87 448 0,1 
Orivesi 24 013  24 024 0,0 23 604 -1,7 
Pirkkala 51 389  50 462 -1,8 50 576 0,2 
Tampere 623 956  612 893 -1,8 613 777 0,1 
Vesilahti 11 417  11 446 0,3 11 224 -1,9 
Ylöjärvi 87 048  85 934 -1,3 85 708 -0,3 
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Talousarvio vuodelle 2020 oli laadittu tulojen ja menojen osalta tasa-
painoisena. Talous toteutui suunnitellusti ja seutuhallituksen päätösten 
mukaisesti. Tilinpäätös näyttää n. 38 000 euron ylijäämää.  
 
Kuntayhtymän tuloksen muodostuminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 

 
2021 2020

Toimintatuotot 1 558 804,61 1 417 449,45
Toimintakulut -1 520 358,53 -1 388 832,91

Toimintakate 38 446,08 28 616,54

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot 12,08 12,31
Korkokulut -113,80 -17,79
Muut rahoituskulut 0,00 -146,56

Vuosikate 38 344,36 28 464,50

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos 38 344,36 28 464,50
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 38 344,36 28 464,50

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,5 % 102,1 %  
 
HYMY-hanke päättyi 30.9.2021. Kevään aikana toteutettiin neljä vii-
meistä hyvinvointijohtamisen työpajaa, joissa käsiteltiin ilmiölähtöistä 
suunnittelua ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. Lisäksi kevääl-
lä käynnistettiin monialaisen hyvinvointityön nykytilaselvitys ja HYMY-
hankkeen vaikutusten arviointi.  
 
HYMY-hankkeen loppuwebinaari pidettiin 1.9. Loppuwebinaarin jälkeen 
julkaistiin hankkeen vaikutustenarviointiraportti sekä loppujulkaisu, jo-
hon on koottu yhteen hankkeen aikana toteutettuja töitä. 
 
HYMY hankeen julkaisut, teemamateriaalit, tilintarkastus ja kokonaisra-
portointi on viimeistelty THL:n ohjeiden mukaisesti loka-marraskuussa 
2021.  

 
Kuntayhtymä on kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) 
teemaverkoston vastuuorganisaatio. MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa 
vakiintuneen mallin mukaisesti. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-
työn integraatiota ja ilmiöpohjaista suunnittelua. Verkostossa oli jäse-
ninä vuonna 2021 yhteensä 18 jäsenkaupunkia tai -seutua, YM, LVM, 
Traficom, Väylä, ARA ja Kuntaliitto.  



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 3/2022 30.3.2022 
 

18/21 

HYMY-hankkeella ja MAL-verkostolla ei ole vaikutusta jäsenkuntien 
maksuosuuksien toteutumiseen eikä kuntayhtymän tuloksen muodos-
tumiseen. 
 
Asiaa selostetaan kokouksessa. 
 
Liite: 
- Kuntayhtymän tilinpäätös 1.1.–31.12.2021 

 
Seutuhallitus 30.3.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
allekirjoittaa tilinpäätöksen  
 
saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja  
 
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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34 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 

 
Seutusihteeri Pohjonen 28.2.2022 
 
Perussopimuksen 4 §:n 3. kohdan mukaan yhtymäkokous päättää tilin-
päätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuu-
vapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toi-
menpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus an-
tavat aihetta. 
 
Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vä-
hintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kun-
nanhallituksille. 
 
Seutuhallitus 30.3.2022 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
että yhtymäkokous kutsutaan koolle 22.6.2022 klo 14.00 ja 
 
että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.  jäsenkunnat 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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35 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

 
Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottamises-
ta seutuhallituksen käsiteltäväksi.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, 
joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään dele-
goida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. 
 
Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat 15.2.-
22.3.2022 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 

- Koonti seutujohtajan päätöksistä  

Seutuhallitus 30.3.2022 
Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 15.2.-22.3.2022 ja  
 
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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36 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
 

Vuoden 2022 kokoukset klo 9.00-11.00 
 
30.3., 27.4., 25.5.,  
 
Seutupäivä 1.6.2022. 
 
22.6. 
 
Heinäkuussa ei kokousta 
 
31.8.-2.9. kokous sekä työ- ja seminaarimatka 
 
28.9. 
 
26.10.,  
 
30.11.,  
 
21.12. 
 
 
 

37 § MUUT ASIAT 
 

Ei ollut. 
 
38 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

1. varapuheenjohtaja Raimo Kouhia päätti kokouksen klo 11.15. 
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